
UCHWAŁA NR XIX/126/16
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia apelu w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic 
jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U.2016.446 ), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje :

§ 1. . Przyjmuje  się apel w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic jednostek 
samorządu terytorialnego, zgodnie z treścią załącznika do uchwały.

§ 2. Apel kieruje się do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszała Sejmu, Marszałka Senatu.

§ 3. Niniejszy apel przekazuje się również Posłom i Senatorom RP wybranym z terenu woj. opolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrowa oraz 
poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Dąbrowa i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/126/16

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 7 lipca 2016 r.

Apel

Na przykładzie rozpoczętego przez Prezydenta Miasta Opola procesu zmiany granic gmin, 
polegającego na włączeniu w obręb granic Miasta Opola trzynastu sołectw należących do pięciu gmin,
w tym sołectw Sławice i Wrzoski oraz części sołectwa Karczów z gminy Dąbrowa – Rada Gminy Dąbrowa 
zwraca się z apelemo podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji zmiany przepisów  
regulujących dokonywanie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne zezwalają na jednostronne prowadzenie procedur zmierzających do 
zmian granic gmin. Tym sposobem silniejsze jednostki miejskie, tak jak to się dzieje w przypadku wniosku 
Prezydenta Miasta Opola, mogą skutecznie przejmować zindustrializowane i rozwijające się tereny gmin 
podmiejskich, zabierając im kluczowe i zasadnicze źródła dochodu. To zawsze powoduje zubożenie okrojonych 
gmin, a niejednokrotnie idzie w kierunku  ich finansowej zapaści. W demokratycznym państwie prawa, takie 
działania należy ocenić jako niedopuszczalne. Podstawą zmiany granic gmin lub ich połączeń powinna być 
zgodna wola stron tego procesu, a zwłaszcza uzasadnione prorozwojowe podstawy. Procesowi rozpoczętemu 
przez Prezydenta Miasta Opola nadano dalszy bieg, mimo że  spotkał się ze bardzo znikomym społecznym 
poparciem  wśród mieszkańców Opola. Wśród mieszkańców gmin anektowanych, w tym w gminie Dąbrowa, 
wywołał ogromny sprzeciw społeczny. Przytoczyć tu  należy niezbity fakt, iż  aż 96 % osób, spośród biorących 
udział w konsultacjach w gminie Dąbrowa, było przeciwnych zmianie granic Za dokonaniem zmiany granic 
gminy Dąbrowa opowiedziało się tylko2.7 %, a 1,3% wstrzymało się od głosu. Zatem wynik dokonanych 
konsultacji mówi sam za siebie, jest jednoznaczny w swojej wymowie. Jednakże w obecnym stanie prawnym, 
wyrażony w głosowaniu imiennym rezultat konsultacji nie jest wiążący dla organów opiniodawczych
i decyzyjnych w takich sprawach. Rada Gminy Dąbrowa  uznaje to zjawisko za szkodliwe społecznie i w tym 
kontekście  zniechęcające społeczeństwo do uczestnictwa w przyszłych konsultacjach, wyborach lub 
referendach. Jest to niezwykle ważny aspekt społeczny, na który zwracamy szczególną uwagę. Aby jednak
w przyszłości do podobnych  sytuacji nie dochodziło, a głos społeczeństwa nabrał właściwej podmiotowości - 
za celowe uznajemy potrzebę wprowadzenia nowelizacji przepisów w zakresie zmiany granic gmin. Liczymy
w tym względzie na przychylność i działanie najważniejszych osób w RP, które w efekcie doprowadzą do 
wdrożenia prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia nowych uregulowań prawnych w tej materii.

Rada Gminy Dąbrowa sugeruje wprowadzenie następujących zmian :

1) ustalenie zamkniętego katalogu przypadków, w których zmiana granic uzasadniona  ważnym interesem 
publicznym, następuje z urzędu,

2) w razie wniosku o zmianę granic gmin – zapewnienie równoważnej pozycji stronom w tym postępowaniu, 
między innymi poprzez :

a) wykreślenie zapisu ustawowego zawartego w art.4a i 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym o przeprowadzaniu konsultacji społecznych, które nie są wiążące dla organów decyzyjnych,

b) wprowadzenie w to miejsce, zapisu o obligatoryjnej organizacji  referendum lokalnego,

c) głosowanie nad jednolitym pytaniem  referendalnym w tym samym terminie, na obszarze gmin objętych 
wnioskiem,

d) zobowiązanie wnioskodawcy w sprawie zmiany granic gmin do pokrycia pełnych kosztów referendum we 
wszystkich gminach,

e) uwarunkowanie od  skutecznego i pozytywnego wyniku referendum,  dalszą możliwość nadania biegu   
wnioskowi o zmianę granic,

3) zapewnienie gminie anektowanej,  adekwatnej rekompensaty finansowej za transfer mienia komunalnego do 
gminy powiększanej, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.

Id: 5C435B0B-3CB0-4AAA-A51C-A2B61C2E3BF5. Podpisany Strona 1



Zaproponowane zmiany mają na celu stworzenie skutecznych mechanizmów prawnych 
zabezpieczających małe gminy przed pochopnymi zmianami ich granic, do czego dochodzi niestety
w aktualnym stanie prawnym.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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